
Referat af møde i 

Bestyrelsen for Aarup Fritidscenter 

Onsdag den 25. november 2020 

 

 

Deltagere: Claus Bjørn, Mikael Clausen, Anders Lebæk, Morten Bech Christensen, Hans Nielsen 

og Bo Møller Jensen 

 

Afbud: Ingen 

 

 

Følgende emner blev behandlet på mødet: 

 

 

1. Godkendelse af seneste referat. 

- Referat af bestyrelsesmøde den 6. oktober 2020 blev gennemgået og godkendt uden 

bemærkninger. 

 

 

2. Budget 2021. 

- Hans fremlagde budget for 2021 udarbejdet revisor.  

- Budgettet blev gennemgået og udvalgte poster blev drøftet nærmere. Budgettet 

ligner med få mindre afvigelser budgettet for 2020.  

- Der forventes ikke væsentlige ændringer i driftstilskud m.v. for 2021, til trods for 

coronasituationen. 

 

 

3. Reception den 29. januar 2021. 

- Den planlagte afskedsreception for Hans og velkomst til Mikael den 29. januar 2021 

blev drøftet. Der var enighed om, at receptionen gennemføres under behørig 

hensyntagen til de gældende retningslinjer vedrørende corona. 

- Bo udarbejder udkast til annoncering heraf. Vi forventer at annoncere receptionen i 

Fyens Stiftstidende, Aarupbladet og Lokalavisen. Herudover skal der ske promovering 

via de sociale medier. 

- Bo kontakter tillige Folkebladet med henblik på en artikel herom. 

- Hans tager selv kontakt til Café Aftersport i forhold til menu, praktiske forhold m.v. 

  



 

4. Café Aftersport. 

- Den aktuelle situation for Café Aftersport blev drøftet, herunder de nuværende 

åbningstider i Caféen, der afviger en del fra bestyrelsens forventninger. 

- Det blev drøftet at der måske kunne være et behov for et midlertidigt driftstilskud fra 

bestyrelsens side, med henblik på at sikre aktivitet/åbning af Caféen i 

eftermiddagstimerne. Anders og Bo tager en snak med Heidi og Claus herom og den 

videre behandling heraf er udsat, indtil der her været en dialog. 

  

 

5. Covid-19 status: 

- Hans orienterede om status på Covid-19 restriktionerne, herunder at det generelt går 

godt med at følge disse. 

- Det er bestyrelsens indtryk, at foreningerne generelt er gode til at følge de forskellige 

restriktioner fra myndighederne. 

 

 

6. Bestyrelseshonorar 2020. 

- Som fastsat i bestyrelsens vedtægter, besluttede bestyrelsen på årets sidste møde, at 

fastsætte bestyrelseshonorar for det næsten afsluttede regnskabsår. 

- Der var enighed om at fastsætte bestyrelseshonorar i overensstemmelse med 

tidligere år, dog således at honoraret til Anders forhøjes med 5.000 kr., idet han har 

fungeret som formand for bestyrelsen siden Mikael trak sig.  

 

 

7. Centerlederens hjørne. 

- Hans orienterede om, at rengøringspersonalet har fremsat ønske om en anden 

fordeling af timerne imellem sig, dog således at det samlede timetal er uændret. 

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger hertil og godkendte. 

- Det blev endvidere drøftet, at rengøringspersonalet var berettiget til tillæg for 

arbejde i tidsrummet før kl. 6.00 om morgenen. Der var ikke bemærkninger hertil. 

- Hans har talt med banken om en nedsættelse af trækningsretten på kassekreditten i 

Totalbanken fra de nuværende 4,2 mio. kr. til 2,5 mio. kr. Dette vil fint dække det 

forventede kreditbehov og vil samtidig medføre en rentenedsættelse for hele 

kreditten. Der var enighed om at bede banken om at nedsætte kassekreditten til 2,5 

mio. kr. 

  



 

8. Eventuelt 

- Der var enighed om at bestyrelsen sender en hilsen til Claus for at ønske god bedring. 

Hans sørger for dette. 

- Mikael har første arbejdsdag mandag den 4. januar 2021. Det blev aftalt at Mikael og 

Hans selv koordinerer de nærmere detaljer vedrørende opstarten. 

- Dialogmøde med foreningerne afholdes i slutningen af februar 2021. Den nærmere 

dato fastsættes på næste bestyrelsesmøde og der sendes indkaldelser ud i 

forlængelse heraf. 

- Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 21. januar 2021 kl. 18.00 i Aarup 

Fritidscenter.  

 

 

 

Referent: Bo Møller Jensen 


